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De schaakmeester 
 
 
 
 
 
Jaargang 16, nummer 2, april 1994 
 
 
Periodieke uitgave van de "Eerste Goirlese Schaakclub" EGS te Goirle. 
 
Redactie. 
E. Ros, Haneven 51, 5052 BG Goirle, tel. (013) 343442, 
P. Couwenberg, J. Langenberg. 
 
Bestuur EGS. 
A. van Diem, voorzitter, tel. (013) 344229, 
A. Backx, penningmeester, tel. (013) 343695, 
T. Pastor, secretaris, tel. (013) 344879 
L. Doomernik, tel. (013) 341569. 
 
Clublokaal. 
Café "Hof van Holland", Tilburgseweg 83, Goirle, tel. (013) 341962. 
 
Clubavond. 
Dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider: A. van Diem, tel. (013) 344229 
 
Jeugdopleiding. 
Dinsdag, aanvang 19.00 uur, 
Jeugdopleiding voor pionnen-, toren- en koningsdiploma volgens KNSB-richtlijnen, 
Jeugdleider: L. Doomernik, tel. (013) 341569. 
 
Contributie. 
Senioren: fl. 90,- per jaar, 
Junioren: fl. 70,- per jaar, 
Aspiranten: fl. 55,- per jaar. 
 
EGS is aangesloten bij de KNSB. 
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Van de redactie ... 
 
 
 
 
 
 
 
Wegens de goede levering van kopij hebben we deze keer een extra 
dikke Schaakmeester. En dan te bedenken dat dit niet eens de laatste 
schaakmeester is. 
De laatste Schaakmeester van dit seizoen zal een week na het EGS 
toernooi uitkomen. In de meimaand zal Goirle dan ook in de ban van het 
schaken zijn. Niet alleen het toernooi, maar ook de GOK wordt dan 
gespeeld. In de volgende schaakmeester zal hierover uitvoerig worden 
gerapporteerd. 
 
Veel plezier bij het lezen. 
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Jaarvergadering 1994 
 
 
 
 
 
 
Verslag van de jaarvergadering gehouden op 18 januari 1994. 
 
Aanwezig: 
A. Backx, S. Bierhuizen, P. Couwenberg, L. Doomernik, B. v.d. Dries, 
P .v.d. Ende, H. v. Griethuijsen, E. Hamers, L. Joosten, T. Krugers, J. 
Langenberg, J. v. Loon, J. v.d. Minnen, T. Pastor, R. Spijkerman, W. 
Spijkers. 
Later: 
A. v. Diem. 
Afwezig met kennisgeving: 
J. de Brouwer, S. Hamers, H. Renders. 
 
2. Geen opmerkingen n.a.v. de vorige notulen. 
 
3. Ad van Diem doet later op de avond verslag van afgelopen jaar. 
 
4. De kascontrole commissie was zeer tevreden over het verslag 

van de penningmeester. De nieuwe kascontrole commissie 
bestaat uit J. Langenberg en R. Spijkerman. 

 
5. Geen opmerkingen. 
 
6. De contributie blijft hetzelfde (fls. 90,= voor senioren) 
 
7. De begroting werd toegelicht door de penningmeester. Verder 

geen opmerkingen. 
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8. A. Backx werd herkozen als penningmeester. P. v.d. Ende treed     

af als secretaris. Als nieuwe secretaris is gekozen T. Pastor 
(statutair t/m 1995) 

 
9. Bij afwezigheid van Serge Bierhuizen waargenomen door Erik, 

Louis en Balt. Serge start in februari nieuwe pionnenopleiding. 
Meer publiceren van successen en resultaten in de 
schaakmeester. 

 
10. Verzorging prima. Frequentie is toegenomen. 
 
11. Prima stukjes in Goirles Belang. Misschien nog iets te doen via 

L.O.G. Ad spreekt zijn bezorgdheid uit over de opkomst van de 
binnencompetitie. Hij zal mogelijkheden bekijken van 
Kabelkrant en uitslagen op de  L.O.G. 

 
12. Organisatie in handen van Pascal, Jan, Ad, Pieter en Arnold. Te 

houden op 14 mei 1994 in J. v. Besouwhuis. Dit jaarlijks 
terugkerend (?) rapid toernooi heeft inmiddels "Grand Prix" 
status. 

 
13. Wil: Contact met Hr. Delien onderhouden. Hr. Delien op 

mailing-list zetten. 
Etentje na kampioenschap 1e team ????? 
Leo: Correspondentieschaak Krasnogorsk. Leo legt nieuwe 
contacten. 
Pieter: Standen doorgeven aan redactie Schaakmeester. Ook 
jeugd. 
Toon: Heeft contacten gelegd met bedrijven. Uitsluitsel volgt. 
Louis: Maakt foto. 

 
14. Dit alles was afgelopen om 21.25u. 
 

Ton Pastor 
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Estafettepartij 
 
 
 
 
 
 
Mijn estafettepartij dateert van 23-3-'93 tegen Peter Ansems. Hoewel de 
overwinning mij in de schoot werd geworpen, deed het me toch deugd. 
Ik werd namelijk de keer ervoor tegen Peter, door zijn welbekende 
offertjes, van het bord gedrukt. 
 
Erik Hamers - Peter Ansems 
 
 1. e2 e4  e7 e6 
 2. d2 d4  d7 d5 
 3. e4 e5  c7 c5 
 
De doorschuifvariant van het Frans. 
 
 4. c2 c3  Pb8 c6 
 5. Pg1 f3  Dd8 b6 
 6. Lf1 d3  Lc8 d7 
 
6. ..., cd4: 7. cd4:, Pd4: 8. Pd4:, Dd4: is een bekend valletje, want 9. 
Lb5+ en weg dame. 
 
 7. Ld3 c2  Pg8 e7 
 8. O O  Ta8 c8 
 9. d4xc5  Db6xc5 
10. a2 a4  Pe7 g6 
11. Tf1 e1  Lf8 e7 
12. Lc1 e3  Dc5 a5 
13. b2 b4  Da5 c7 
14. Lc2xg6 h7xg6 
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Ik moest wel een aanvaller op e5 uitschakelen ten koste van de half-
open h-lijn. Daartegenover stond dat de zwarte koning in het midden 
bleef staan. 
 
15. Le3 f4  g6 g5 
16. Lf4 g3  Dc7 d8 
17. Pb1 a3  f7 f5 
18. e5xf6 ep g7xf6 
19. Pa3 b5  a7 a6 
20. Pb5 d6+ Le7xd6 
21. Lg3xd6 Pc6 e7 
22. Ta1 c1  Ke8 f7 
23. a4 a5  Tc8 c4 
24. Pf3 d4  Ld7 c8 
25. Ld6 c5  Dd8 c7 
26. g2 g3  Pe7 g6 
27. Pd4 f5  Kf7 g8 
 
27. ..., ef5: heeft natuurlijk desastreuze gevolgen voor zwart: 
kwaliteitverlies en een open centrum met de koning in het midden. 
 
28. Pf5 e3  Dc7 h7 
29. Pe3 g4  Tc4xg4 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 
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Ansems zou Ansems niet zijn als hij de kwaliteit niet in de ring zou 
hebben gegooid. 
 
30. Dd1xg4 Dh7xh2+ 
31. Kg1 f1  Pg6 e5 
32. Dg4 d1 Dh2 h3+ 
33. Kf1 e2  Dh3 g4+ 
34. Ke2 d2  Pe5 c4+ 
35. Kd2 c2  Dg4 f5+ 
36. Kc2 b3  Lc8 d7 
37. Dd1 c2  Df5xc2+ 
38. Tc1xc2 Kg8 f7 
39. Tc2 c1  Th8 h2 
40. Te1 h1  Th2xh1 
41. Tc1xh1 Kf7 g6 
42. g3 g4  Pc4 d2+ 
43. Kb3 c2  Pd2 e4 
44. Th1 h8  Pe4xf2 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
Met de vlag op vallen mocht Peter maar amper meer kijken of denken. 
 
45. Lc5xf2 
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1 0 
 
Zwart gaf na de tijdcontrole op. Had hij 44. ..., Pc5: gespeeld dan zou de 
stelling katsremise zijn geweest, ondanks de kwaliteit. 
 

 Erik Hamers 
 

Voor de volgende estafettepartij is Peter Ansems aan de beurt. 
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Buitencompetitie (deel 1) 
 
 
 
 
 
 
5 maart 1994 moest ons eerste team thuis aantreden tegen het tweede 
team van de Vughtse Toren. Hoe spannend deze ontmoeting was is in 
het volgende relaas te lezen. 
 
Jan Langenberg: 
Na een schijnoffer in het centrum te hebben uitgevoerd, werd de stelling 
een beetje onduidelijk. Dit was echter voor mij geen ramp, want na 11 
zetten gespeeld te hebben zag mijn tegenstander een mat in 2 over het 
hoofd; 1 - 0. 
 
Eugene Ros: 
Na een - niet helemáál volgens de huidige theorie gespeelde - Spaanse 
opening kreeg ik een behoorlijke stelling met kans op aanval. Zwart 
verdedigde zich secuur maar belandde toch in een minder prettig 
eindspel. Totdat een blunder van mijn kant - waarmee ik een stuk 
verloor - de partij in één klap uitmaakte. Tekort aan wedstrijdritme, 
ongetwijfeld (?). 
 
Kees de Kok: 
Na een Franse opening ging wit de aanval op de koningsvleugel en 
zwart op de damevleugel inzetten. Wit nam op een gegeven moment een 
stuk om te ruilen, maar zwart sloeg met een pion door op de 
damevleugel, waardoor kwaliteitswinst niet meer was te voorkomen. 
Van beide kanten werd een leuke partij gespeeld, totdat het eindspel 
aanbrak waarin wit het tekort van de kwaliteit ging merken en niet meer 
aan de nederlaag kon ontsnappen. 
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Ad van Diem: 
Siciliaans. 
Al vrij snel ontstond een spannende stelling, waarbij wit de rochade van 
zwart verhinderde ten koste van een pion. 
Even later maakte wit een fout, waardoor hij ook niet meer kon 
rocheren. Zwart had na een penning het initiatief naar zich toe kunnen 
trekken, maar zag dit over het hoofd. 
Toen wit een paard op d6 kon zetten kwam zwart gedrukt te staan. Hij 
kon zijn loper op c8 en de toren op a8 niet in het spel brengen. Wit kon 
zijn pion terugwinnen, maar zwart deed een verkeerde zet, waardoor hij 
zichzelf mat liet zetten op de 25e zet. De partij was al om 15:30 uur 
afgelopen. 
 
Henk van Griethuijsen: 
Een typische van Griethuijsen-partij. Als hij niet snel verliest haalt hij 
vaak uit de opening een voordeeltje dat maar iets kleiner is dan het 
kleinst waarneembare. Dat bleef in stand. Na ruim 50 zetten haalde 
Henk in een toren-eindspel met 2 pionnen aan beide zijden als eerste 
een dame. Toen wit net rustig achterover leunde, denkend aan remise, 
legde zwart nog een troefje op tafel dat hem in staat stelde de witte 
koning naar de eeuwige matvelden te jagen. 
 
Erik Hamers: 
Mijn opponent verzaakte een pion te nemen in de Panov-variant van de 
Caro Kann. In het vervolg won ik een pion en mijn tegenstander kwam 
ook nog met een geïsoleerde pion te zitten. Maar hij liet het niet tot een 
ver eindspel komen. Hij gaf op de 32e zet op; de 33e zet zou mat zijn. 
 
Peter Ansems: 
In een variant van het Frans, welke ik verwijs naar de rubriek 'overige', 
kreeg ik stevige grip op het centrum. Daar stond echter tegenover dat 
wit zijn a-pion gevaarlijk ver had weten op te spelen, en aangezien ik 
lang had gerokeerd leverde dit de nodige hoofdbrekens op. 
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Nadat de andere partijen beëindigd waren stelde ik bij een 5-2 stand 
remise voor. Wit besloot door te spelen, kwam in tijdnood en ging door 
zijn vlag. De stelling was op dat moment waarschijnlijk verloren voor 
mij omdat ik in de slotfase 2 pionnen slordig verspeelde, wellicht in de 
overtuiging deze toch niet meer nodig te hebben. 
Aangezien er sinds de 32e zet (wit) resp. de 34e zet (zwart) niet meer 
was genoteerd, kon wit niet aantonen de 50 zetten gehaald te hebben. 
Omdat ik het tegendeel niet kon aantonen werd alsnog tot remise 
besloten. 
 
Louis: 
Gelijk opgaand tot de 20e zet. Toen verloor ik een stuk. Ik probeerde 
nog van alles, maar mijn tegenstander gaf het verkregen voordeel niet 
meer af. Op de 30e zet capituleerde ik. 
 
J. Langenberg - S. v. Dielen  1 - 0 
E. Ros - W Merks   0 - 1 
K. de Kok - R. v. Swieten  1 - 0 
A. v. Diem - J. Stehman  1 - 0 
H. v. Griethuijsen - F. Akkermans 1 - 0 
E. Hamers - W. Peeters  1 - 0 
P. Ansems - A. v. Swieten  ½ - ½ 
L. Doomernik - M. Davis  0 - 1 
 
Eindstand 5½ - 2½ 
 
Na deze overwinning kregen we te horen dat Kentering verloren had 
van Baronie. Hierdoor kwamen we op de 2e plaats te staan, die recht 
zou geven op promotie. Hiervoor moesten we wel van onze laatste 
tegenstander, den Bosch Noord, winnen 
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Opgave 
 
 
 
 
 
 
De opgave van deze week is niet zolang als de vorige maar wel door-
dachter. 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

De oplossing van deze opgave zal niet normaal worden verteld, maar 
via het volgende puzzeltje zal de sleutelzet bekent worden gemaakt. De 
antwoorden op de volgende drie omschrijvingen vormen samen de 
sleutelzet die aangeeft hoe wit mat afdwingt. 
 
1. De eerste letter is de tweede letter van de opening die ook wel 
Giuoco piano wordt genoemd. 
2. De tweede letter is de vijfde letter van een koning-toren zet. 
3. De derde letter is de klasse waarin EGS volgend seizoen zal 
uitkomen plus 2. 
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Partij van de maand 
 
 
 
 
 
 
De partij van deze maand is gespeeld door Erik Hamers met wit en Piet 
van de Ende met zwart tijdens de binnencompetitie d.d. 8-3-94. 
 
1. e4  e5 
2. Pf3  Pc6 
3. Lc4  h6 
 
Voorkomt weliswaar 4. Pg5 (of Lg5) maar er zijn actievere zetten tegen 
de aanval op f7. 
 3..,Le7 (Hongaars). 
 3..,Pf6 4.Pg5, d5. (Twee paardenspel in de nahand (Italiaans, tenzij 4. 
b4 volgt is het Evans gambiet)). 
 
4. 0-0  Pf6 
 
Ook is d4 met Schotse motieven mogelijk. 
 
5. Te1  Lc5 
6. c3  d6 
7. d4  Lb6 
8. Pa3  a6 
9. Pc2  0-0 
10. Le3? 
 
Ik dacht 10. ..., Pe4 is niet mogelijk vanwege 11. Lxh6, en na gxh6 
volgt dan 12. Txe4, maar faalt op d5! 
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10. ...  Pe4? 
11. dxe5  dxe5 
12. Lxb6  cxb6 
13. Pxe5  Dc7 
14. f4  Td8?? 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
 
Zwart zette hier te snel zijn toren en zag gelijk bij het in drukken van de 
klok dat  zijn toren lelijk op de tocht  komt te staan. 
 
15. Lxf7+  Kf8 
16. Pd4  Pc6 
17. Lg6  Pxe5 
18. fxe5  Dxe5 
19. Db3  Dc7 
20. e5  Pd4 
 
Verliest een stuk maar er was weinig alternatief. 
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21. Tf1+  Kg8 
22. Lxf7+  Kh7 
 
Of 22. ..., Dxf7 23. Txf7, Kxf7. 
 
24. Dc2+  Kh8 
25. Lb3  Lg4 
26. Tae1  Dc5 
27. De4  Lh5 
28. Lc2  g6 
29. Tf7  Dd5 
30. Dc7  g5 
31. Th7+  Kg8 
32. Dg7++ mat 
 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
1 0 
 

Erik Hamers 
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Snelschaken 
 
 
 
 
 
 
Op 15 Maart werd de eerste ronde snelschaak (zonder handicap) 
gespeeld. In totaal waren er 14 deelnemers. (In eerste instantie 15, maar 
bij het gewaar worden van de kwaliteit van de deelnemers vluchtte 
Pascal alsnog naar huis). Deze 14 werden dus ingedeeld in 2 groepen 
van 5 en 1 van 4. Ter plekke werd besloten dat niet het aantal behaalde 
punten eventueel recht zou geven op plaatsing in de eerste groep, maar 
dat uit iedere groep de 2 spelers met het hoogste aantal punten zouden 
"promoveren". De volgende ronde zullen dus 6 spelers elkaar op leven 
en dood bestrijden teneinde de titel "snelschaakkampioen zonder 
handicap E.G.S. 1994" in de wacht te slepen. Alle zes schakers zullen 
met een schone lei beginnen. De in de vorige ronde behaalde punten 
tellen niet mee, zodat de strijd vanaf het begin volkomen open is. De 
rest van de liefhebbers van het snelschaken zullen in een tweede groep 
een onderlinge competitie spelen. Ook hier geldt dat eventueel behaalde 
punten in de eerste ronde niet meetellen. Iedereen (ook zij die nog niet 
eerder hebben meegedaan) is dus van harte welkom. 
 
Dan volgen nu de namen van de giganten die zullen strijden in de eerste 
groep (in willekeurige volgorde): E. Hamers, R. Spijkerman, A. v. 
Diem, J. Langenberg, H. v. Griethuijsen en last but not least P. v.d. 
Ende. 
 
Piet v.d. Ende eindigde de vorige ronde in zijn groep gelijk met Fred 
Kreek (let even goed op deze naam; dus NIET Freek). Ook het 
onderlinge resultaat was gelijk, zodat er een barrage nodig was. Piet 
werd bij de tap vandaan gesleurd en onder het nuttigen van een "jonge" 
werd Fred totaal verslagen. 
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Piet won zowel met de witte als met de zwarte stukken, zodat hij zijn 
plaats in de hoofdgroep zeker heeft verdiend. (Of lag het aan het 
geestrijke vocht?). 
De rest van de deelnemers (gigantjes?!) is dus gewaarschuwd: Fred "the 
coming man" zal alles op alles zetten om zich te revancheren. Zo 
luidden althans de laatste berichten vanuit het Belgische. 
 
Even nog voor de goede orde. Bovengenoemde strijd vindt plaats op 12 
april in café Hof van Holland, toegang vrij. 
 

Ton Pastor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 'Dat kost me een stuk', zei de Hollander tegen de Belg 
 en hij verloor de partij. 
 REVANCHE van de Belg. 
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Analyse van een externe partij 
 
 
 
 
 
 
 F. Akkermans (Vughtse Toren) - Henk van Griethuijsen 
 
1. d2-d4  Pg8-f6 
2. c2-c4  e7-e6 
3. Pb1-c3  c7-c5 
4. d4-d5  e6xd5 
5. Pc3xd5 
 
Het is gebruikelijker met de c-pion te nemen, maar mijn tegenstander 
prefereerde bleek later ook tijdens een paar snelschaakpotjes vaste 
overzichtelijke patronen. 
 
5. ...  Pf6xd5 
6. Dd1xd5 Pb8-c6 
7. Pg1-f3  Lf8-e7 
8. a2-a3  O-O 
9. e2-e3  d7-d6 
10. Dd5-d1 Lc8-e6 
11. Lf1-d3  d6-d5 
 
Een achtergebleven pion is altijd een lelijk ding en bovendien leg ik 
hiermee een pionnenmeerderheid op de damevleugel vast. 
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12. Dd1-c2 h7-h6 
13. O-O  d5xc4 
14. Ld3xc4 Le6xd4 
15. Dc2xc4 b7-b6 
16. Lc1-d2  Le7-f6 
17. Ta1-d1 
 
Ten eerste ben ik niet helemaal gek en ten tweede denk ik dat de actie 
voorlopig op de damevleugel te vinden zal zijn en dan staat Tf1 een 
beetje buiten spel. Wit kan echter niet 17. Tfd1 spelen want dan valt b2 
wel. 
 
17. ...  Dd8-e7 
18. Ld2-c3  Tf8-d8 
19. b2-b4 
 
Wit begint zelf de actie op de damevleugel. Hij heeft goed gezien, dat 
zwart niet een pionnetje kan meepikken en bereikt een klein voordeeltje. 
 
19. ...  c5xb4 
20. Lc3xf6  De7xf6 
21. a3xb4  a7-a5 
 
Ik speelde dit met tegenzin, omdat ik in dit stadium mijn meerderheid 
op de damevleugel liever nog niet verruil voor een vrijpion. Ik wilde 
echter niet het risico lopen dat wit de pion doorschoof naar b5.  
 
22. Td1xd8+ Ta1xd8 
23. b4xa5  b6xa5 
 
Een vraag. Staat de pion beter op de a-lijn of op de b-lijn? Ik koos voor 
de a-lijn, omdat hij zo weer wat dichter bij zijn doel is en wat verder van 
de witte koning. En nog een vraag. Is dit nu een vrij-pion waar zwart 
van alles van mag verwachten of een zielig randpionnetje dat spoedig 
aan een witte aanval te gronde zal gaan. Ik denk het laatste. 
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24. h2-h3  Pc6-e5 
25. Pf3xe5  Df6xe5 
26. Dc4-a4  De5-c3 
27. Tf1-a1  Td8-a8 
28. Da4-a3 
 
Wit zoekt zijn heil in verdere vereenvoudiging. Persoonlijk geef ik de 
voorkeur aan Dd1 met de bedoeling de toren naar a4 te spelen. De witte 
dame kan dan acties op de koningsvleugel ondersteunen, terwijl zwart 
voortdurend rekening moet houden met een dubbelaanval op de a-pion. 
Bovendien blijft de werking van de zwarte toren beperkt tot de achterste 
drie rijen. Wit bood hier remise aan, maar de meesten van jullie kennen 
mijn grenzeloze optimisme. 
 
28. ...  Dc3xa3 
29. Ta1xa3 a5-a4 
30. Kg1-f1  Kg8-f8 
31. Kf1-e2  Kf8-e7 
32. Ke2-d3 Ke7-d6 
33. Kd3-d4 Kd6-e6 
34. Kd4-c4 Ta8-c8+ 
35. Kc4-d4 Tc8-d8+ 
 
35. ..., Tc2?! 36. f4, Txg2 37. Txa5, Th2 38. Ta6+, Ke7 39. e4, Txh3 40. 
Ta2+ zou wit tenminste remise opleveren. Natuurlijk is deze zettenreeks 
niet geforceerd maar hij geeft een idee van de mogelijkheden van wit. 
 
36. Kd4-e4 f7-f5+ 
37. Ke4-f4  g7-g5+ 
38. Kf4-f3  Td8-a8 
39. e3-e4  Ta8-a5 
40. e4xf5  Ke6xf5 
41. g2-g3  Kf5-e5 
42. Kf3-g4  Ke5-d4 
43. Kg4-h5 Ta5-a6 
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De vraag rijst of de toren op zet 39 niet al naar a6 had gemoeten. Dat 
heb ik inderdaad overwogen. Je dekt dan de basis van de pionketen. 
Uiteindelijk heb ik het niet gedaan en ik denk, dat dat niet slecht was. 
De koning kan niet naar g5 en staat klem op h5, zodat de aanval op h6 
wit uiteindelijk een tempo kost. 
 
44. f2-f4 
 
De verkeerde pion. Wit moet de h-pion ruilen en terugnemen met de 
koning want twee verbonden pionnen zijn sterker. 
 
44. ...  g5xf4 
45. g3xf4  Kd4-c4 
46. f4-f5  Kc4-b4 
47. Ta3-f3  Ta6-f6 
48. Kh5-g4 a4-a3 
49. Tf3-f4+ Kb4-b5 
50. Tf4-f3 

WyyyyyyyyX 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
xAaAaAaAax 
xaAaAaAaAx 
ZwwwwwwwwY 

 
    [diagram  wit: Kg4,Tf3,pi f5,h3 
            zwart: Kb5,Tf6,pi a3,h6] 
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Gelukkig had ik ruim de tijd voor de volgende beslissing. 
 
50. ...  Tf6-a6 
 
Wit kan in de volgende zetten nog remise halen maar het ligt niet voor 
de hand. Probeer maar eens. 
 
51. f5-f6  a3-a2 
52. f6-f7  a2-a1D 
53. f7-f8D  
Overtuigd van remise leunde de witspeler een beetje achteruit. Maar nu 
is het uit op de manier die ik voorzien had. 
 
53. ...  Da1-g1+ 
54. Kg4-f4  Dg1-g5+ 
55. Kf4-e4  Ta6-e6+ 
56. Ke4-d4 Dg5-e5+ 
57. Kd4-d3 De5-e2+ 
 
Wit geeft op. Na 58. Kc3, Dc4+ 59. Kb2, Te2+ is het snel afgelopen. De 
witte stukken blijken niet bij machte hun koning enige steun te geven. 
 

Henk van Griethuijsen 



 23

 
 
Buitencompetitie (deel 2) 
 
 
 
 
 
 
Vrij snel na de thuiswedstrijd tegen Vughtse Toren moesten we weer 
ten strijde. Deze wedstrijd zou de laatste en spannendste wedstrijd van 
het seizoen worden. In een zaal die normaal iedere zaterdagavond 
gebruikt werd voor bruiloften en partijen moesten we aantreden tegen 
degradatiekandidaat Den Bosch Noord. Ondanks dit laatste mochten we 
onze tegenstander vooral niet onderschatten. Waar we in ieder geval op 
moesten letten was het afstapje bij de ingang van de zaal. 
 
Iets over enen barstte de strijd los. Het bleef in het begin vrij rustig 
totdat Jan Langenberg en Pieter Couwenberg na anderhalf uur spelen 
ieder een punt voor EGS konden bijschrijven. Kees de Kok er plaatste 
daarna nog een halfje bij waardoor het na ongeveer twee uur spelen ½-
2½ stond. Het leek daarna nog even moeilijk te worden maar Den Bosch 
Noord slaagde er niet in om ons het leven zuur te maken. Uiteindelijk 
werd het een royale zege van 2½-5½. 
 
Het feit dat we gepromoveerd waren, betekende dat er iets te vieren viel. 
Degenen die dat niet wisten, zijn daardoor een lekker stuk vlaai 
misgelopen. Pieter had namelijk belooft dat als we zouden promoveren 
hij dinsdags vlaai zou trakteren. 
 
Zoals gebruikelijk volgen hier de stukjes geschreven door de spelers 
over hun eigen partijen. 
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Eugene Ros: 
'Moderne' verdediging (1. e4, g6) waarbij ik al vlug ouderwets scherp 
ging spelen. Te scherp, want na de optimistische aanvalszet f2-f4 
kwamen zwarte paarden in een mum van tijd onweerstaanbaar opzetten. 
Zwart won een pion, maar ik kon afwikkelen naar een eindspel met 
ongelijke lopers dat ik remise wist te houden. 
 
Kees de Kok: 
Na verwisseling van zetten werd er een Franse partij op het bord 
gecreëerd. Zwart hield initiatief op de damevleugel en kwam in een 
gewonnen stelling terecht. Echter in de beslissende fase miste zwart een 
zet, en kon wit alsnog remise uit de partij halen. 
 
 
Jan Langenberg: 
Op de 2e zet koos zwart voor de Russische verdediging. Door dat hij 
deze iets te passief behandelde kwam ik vrij snel erg goed te staan. Al 
mijn stukken waren ontwikkeld terwijl die van zwart nog voor een groot 
gedeelte in de startblokken stonden. Ik kreeg de kans om de e-lijn te 
bezetten met twee torens. Zij vielen een gepende zwarte loper aan die 
ook nog eens aangevallen werd door een witte loper.  Op de 16e zet 
werd de druk onhoudbaar en zouden er koppen gaan rollen. Zwart gaf 
op. 
 
Henk van Griethuijsen: 
Geheel uitgerust nam ik achter het bord plaats. Mijn tegenstander 
verraste mij met 1. d4, Pf6 2. b3, waardoor ik buiten mijn repertoire 
raakte. Toen wit aanbood ook het 3e paar lichte stukken te ruilen koos 
ik ervoor een loper tegen een paard te houden. Met wat minimale 
dreigingen verleidde ik wit tot enig licht a-positioneel spel. Daardoor 
kon ik een pionnetje meepikken. Vervolgens meende ik de kortste weg 
naar winst in te slaan. Die weg liep echter dood in remise. Geïnspireerd 
door de route die Erik op de terugweg nam, bedacht ik op de fiets, langs 
welke schijnbare omweg ik tot winst had kunnen komen. Door deze 
partij is mijn reputatie m.b.t. het eindspel geschaad, maar mijn kracht 
toegenomen. Gezien de inspiratie die ik bij Erik achterin opdeed, zal ik 
mij op de heenweg niet meer in slaap laten sussen. 
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Erik Hamers: 
Vanuit een Konings-Indiër won ik in het middenspel de kwaliteit. Er 
ging wel een harde strijd aan vooraf voordat ik de stelling in winst kon 
omzetten. 
 
Pieter Couwenberg: 
Op Bord zeven verschijnt, weliswaar door zet verwisseling, het 
Aangenomen  Damegambiet. Doordat het mij lukt de rochade van zwart 
te verhinderen krijg ik hoe langer hoe meer de partij na het eindspel gaat  
voordeel op de dame vleugel  en win tenslotte de partij. Op dat moment 
zijn er nog zes partijen  aan de gang. 
 
Wil Spijkers: 
Ook hier verscheen een Russische partij op het bord. Na een beetje 
onder druk te komen staan door de penning van een paard, kon zwart er 
toch uit komen door via een schijnoffer een pionnetje te winnen op de 
19e zet. Hierna stond zwart gewonnen, totdat hij op de 23e zet zo'n 
blunder maakte, waardoor hij door zijn eigen ijdelheid de boot in ging. 
 
Uitslagen: 
 
P. v. Leeuwen - E. Ros   ½ - ½ 
S. Borbely - Kees de Kok   ½ - ½ 
T. v.d. Heuvel - J. Langenberg  0 - 1 
B. Wennekes - H. v. Griethuijsen  ½ - ½ 
A. Braczko - A. v. Diem   0 - 1 
R. v.d. Hoek - E. Hamers   0 - 1 
J. Janssen - P. Couwenberg   0 - 1 
B. Verdonk - W. Spijkers   1 - 0 
 
Eindstand 2½ - 5½ 
 



 26

Eindstand na de 7e ronde NBSB 
 
Baronie 4   13 37½ (Kampioen) 
EGS    11 32½ (Promoveert) 
Kentering   10 32 
Stukkenjagers 5  7 30 
Schavo 2   6 27½ 
Vughtse Toren 2  5 26 
Den Bosch Noord  4 25½ (Degradeert) 
HMC 6   0 13 (Degradeert) 
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Binnencompetitie 
 
 
 
 
 
 
De binnencompetitie van dit seizoen is beslist. Jan Langenberg is, met 
ondertussen nog twee ronden te spelen, niet meer in te halen. 
In groep 2, echter, is nog van alles mogelijk. Pieter en Ton strijden fel 
om de eerste plaats. Ondertussen heeft Pieter in een rechtstreeks duel 
van Ton gewonnen, en hem ingehaald. Zijn voorsprong bedraagt nu 
ongeveer 25 punten. Deze voorsprong is nog niet voldoende voor het 
veilig binnenhalen van de titel. 
Nieuwkomer Fred Kreek loopt stilletjes aan in, onder meer door een 
remise tegen Balt.  
Uit de positie van Ton en Pieter kun je afleiden dat spelers uit groep 2 
helemaal niet hoeven onder te doen voor spelers uit groep 1. 
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    Punten % 
 
1. Jan Langenberg  634 87 
2. Henk v. Griethuijsen 438 62 
3. Rupert Spijkerman  413 67 
4. Eugene Ros   369 85 
5. Peter Ansems  358 56 
6. Ton Krugers 2  337 50 
7. Pieter Couwenberg 2 327 47 
8. Arnold Backx  290 44 
9. Pascal Graafmans  289 71 
10. Fred Kreek 2  263 50 
11. Wil Spijkers 2  234 33 
12. Balt v. d. Dries 2  230 33 
13. Erik Hamers  227 63 
14. Piet van de Ende 2 221 36 
15. Ton Pastor   192 26 
16. Ad van Diem  180 57 
17. Sjef Hamers 2  180 30 
18. Frank van Gool 2  111 100 
19. Jan de Brouwer 2  109 10 
20. Leo Joosten 2  99 67 
21. Louis Doomernik 2 87 21 
22. E. Koolhoven 2  76 0 
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Jeugdcompetitie 
 
 
 
 
 
 
Ook bij de jeugd staan ze niet stil. Er wordt nog steeds iedere dinsdag 
lesgegeven en een competitie gespeeld. Hier volgt die stand in die 
competitie bijgewerkt tot en met 8 maart (onze verontschuldigingen 
hiervoor). 
 
 Punten % 
 
 1. Alex van Lanen 219 100 
 2. Ron van Gorp 166 81 
 3. Jan v.d. Dries 148 60 
 4. Pascal Janssen 138 64 
 5. Donat Hermans 123 64 
 6. Joep de Vries 67 36 
 7. Dirk v.d. Dries 65 30 
 8. Vincent Fillet 64 27 
 9. Ch. v. Spaendonck 62 33 
10. John v. Dijk 60 32 
11. Frans Overkleeft 19 0 
 
Het lijkt erop dat Alex met een 100% score rechtstreeks op het 
kampioenschap afgaat. Hij wordt gevolgd door een groepje van vier 
personen, met daarin Ron aan de leiding. Het zal in dit groepje nog 
spannend worden, want hier wordt de strijd om de tweede plaats 
geleverd. Het peloton doet het op dit moment nog rustig aan, iedereen 
heeft ongeveer evenveel punten. Op de laatste plaats vinden we Frans. 
In het begin van het seizoen heeft hij moeten lossen, maar nu is hij druk 
bezig om weer terug te komen in het peleton. 
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Agenda 
 
 
 
 
 
 
De agenda voor de komende weken ziet er als volgt uit: 
 
 15 april 1e ronde GOK, aanvang 19:30 uur 
 
 19 april 22e ronde interne competitie 
  
 26 april 23e ronde interne competitie 
 
 29 april 2e ronde GOK, aanvang 19:30 uur 
  
 3 mei officiële afsluiting van het seizoen 
 
 6 mei 3e ronde GOK, aanvang 19:30 uur 
 
 10 mei Inleveren kopij Schaakmeester 
 
 14 mei EGS Toernooi, aanvang 10:00 uur 
 
 20 mei 4e ronde GOK, aanvang 19:30 uur 
 
 3 juni laatste ronde GOK, aanvang 19:30 uur 
 
Kopij kan ingeleverd worden bij de redactie van de Schaakmeester. 


